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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 28/10/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 28/10/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 28 d´octubre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter públic i
de la sessió ordinària del 21 d'octubre de 2021.

Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Contractació menor d'un mòdul de fiscalització prèvia limitada.

Aprovat

LIC 28/2021. Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
subministrament, mitjançant compra, d'un autobús híbrid per al servei de
transport urbà del municipi del Masnou.

Aprovat

Contracte menor parc de Nadal.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació 61/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 62/2021.

Aprovat

Aprovació de l'aportació municipal per la compensació de la tarifació social
a l'escola bressol Sol Solet, 4t trimestre i tancament curs 2020-2021.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel subministrament i la col·locació de 8
punts de llum al c. Vallromanes.

Aprovat

Aprovació del projecte bàsic i d'execució de rehabilitació parcial de les
cobertes del cementiri municipal.

Aprovat

Ampliació de crèdit subvencions per al foment de l'economia local. Línies 2
i 4, convocatòria 2021

Aprovat

Convocatòria subvencions accés i manteniment habitatge habitual 2020,
(linia 1 lloguer - línia 2 IBI condonacions lloguer - Línia 3 hipoteca - línia 4
IBI)

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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